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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2015
Tid:
Plats:

2015-06-09 19:00
Hemma hos Elin Ahlström, Öringebacken 14, Tyresö

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Caroline Sjökvist (CS)
Bosse Hedlund (BH)
Therese Sjöberg (TS)
Elin Ahlström (EA)
Mats Larsson (ML)
Fredrik Hedin (FH)

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

Ej närvarande: Martina Sundberg (MS)
Kassör
Patric de Boussard (PdB) Ledamot

Delges:

Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
pelle-bengtsson@spray.se
caroline_sjokvist@hotmail.com
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se
samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 18 augusti, hemma hos Therese Sjöberg,
Myggdalsvägen 61, Tyresö
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Stockholm rollerski
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
• Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS
§4 EKONOMI
PB gick igenom Resultat- och balansräkning. Styrelsen beslutar att klubben
står för bokningsavgiften för stugorna i Sälen till o-ringen 2016 så länge så
faktureras detta senare. Styrelsen beslutar att avgiften för boendet ska vara
betald 1 maj 2016. PdB ansvarar för att informera de som anmält sig. Om det
finns obokade platser kvar 1 maj 2016 får PdB i uppgift att försöka hitta några
som kan tänka sig att boka dessa platser alternativt att klubben bokar av
platserna.
Styrelsen beslutar att Pelle Forsberg kan preliminärboka platserna till 10-Mila
och lägga upp en intresseanmälan. Styrelsen kan idag inte säga om det blir
subventionering eller inte men det motsvarar i så fall tältplats. FH pratar med
Pelle
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19,
revidering 5, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planen är att klubben börjar i Ågesta efter sommaren för att senare flytta in när
hösten kommer. Det blir ca 4 träningar i Ågesta
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Inget nytt har inkommit. Höstens ungdomsverksamhet kommer att planeras
framöver.
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§9 ÖVRIGA FRÅGOR
1. Rollerski 27 juni. Förfrågan har kommit om vi vill vara med som extra
banvakt på kvällen. 200 kr för 4timmar. Styrelsen anser att det är för tight
inpå att bestämma att vi ska ställa upp.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 18 augusti hemma hos TS
Den 6 oktober hemma hos BH
Den 1 december hemma hos ML
Den 12 januari (2016), hemma hos MS
Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19, revidering 5,
4 sidor.
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